ALKOMAT USTNIKOWY
MODEL: AL3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje podstawowe
Poręczny alkomat cyfrowy, ustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy.
Charakteryzuje się dokładnym pomiarem zawartości alkoholu we krwi.
Cechy produktu:
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
• Alkomat jest bardzo estetycznie wykonany, charakteryzuje się niewielkimi
rozmiarami - bez problemu zmieści się w kieszeni spodni.
• Najnowocześniejsza generacja sensorów pomiarowych.
• Bardzo prosta obsługa - wystarczy dmuchnąć w ustnik, poczekać kilka sekund i
sprawdzić wynik.
• Charakteryzuje się bardzo szybkim pomiarem (poniżej 8 sekund).
• Wbudowany, czytelny wyswietlacz LCD z niebieskim podświetleniem.
• Przeliczanie wyniku na promile: Jeżeli trzeba przeliczyć wynik na promile należy
przesunąć przecinek w wyniku pomiaru %BAC np.: 0,04%=0,4 promila.
• Do zestawu dołączone jest 5 zapasowych ustników na alkomat i intrukcja obsługi.
• Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko.
Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•

Model: AT6000
Zakres pomiarowy: 0.000% - 0.2% BAC (0-2 promila)
Jednostki pomiarowe: %BAC
Dokładność: +/-10‰ części promila
Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V lub zasilacz 12V DC
Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
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•
•
•
•
•
•
•

Funkcja automatycznego wyłączania w celu oszczędności baterii: tak
Funkcja alarmu gdy wynik pomiaru przekracza 0,5 promila.
Podświetlenie: tak, niebieskie
Sygnalizacja dźwiękowa początku i końca pomiaru: tak
Kolor: czarny
Wymiary: 103 x 65 x 27mm
Waga: 64g

2. Wygląd

1. Ustnik
2. Głośnik
3. Włącznik
4. Gniazdo zewnętrznego zasilania
5. Wyświetlacz LCD
6. Odpowietrznik

3. Instalacja baterii
Odsuń pokrywę baterii i włóż do środka 3 baterie alkaliczne AAA 1,5V zwracając uwagę na
odpowiednią polaryzację +/-. Zamontuj spowrotem pokrywę baterii.
Ostrzeżenie:
• Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/-.
• Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii tego samego producenta.
• Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów oraz baterii nowych ze starymi.
• Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub
eksplodować.
• W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia należy wyciągnąć baterie!

4. Użytkowanie alkomatu
Rozgrzewanie alkomatu
1. Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę, wyświetlacz LCD się włączy i rozlegnie
się sygnał dźwiękowy.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis WAIT, oznaczający przygotowywanie się alkomatu
(rozgrzewanie się sensora pomiarowego) do pracy.
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Mierzenie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis BLOW oznacza to, że możesz zacząć dmuchaćw
alkomat. Pomiar będzie trwać maksymalnie 10 sekund.
2. W czasie trwania pomiaru dmuchaj jednostajnie w ustnik alkomatu, aż usłyszysz
sygnałdźwiękowy. Po zakończeniu pomiaru na wyświetlaczupokaże się wynik pomiaru.
3. Alkomat wyda dźwięk alarmowy gdy wynik pomiaru będzie równy lub większy od 0.05%
BAC (0,5 promila).
4. Jeśli w czasie pomiaru nie dmuchano w czujnik wyświetlacz pokaże wynik 0.000.
Informacja: dla większej dokładności zaleca się przeprowadzenie 2-3 pomiarów w
odstępach kilku minutowych.
Uwaga:
- Nie wdmuchiwać do urządzenia dymu papierosowego bądź oparów alkoholowych
bezpośrednio po jego spożyciu – może dojść do uszkodzenia czułego sensora urządzenia.
- W celu osiągnięcia jak najdokładniejszego wyniku oraz aby nie uszkodzić urządzenia
przed przystąpieniem do testu należy odczekać 20 minut od momentu spożycia alkoholu
lub wypalenia papierosa (około 20 minut trwa proces wchłaniania alkoholu do krwi i układu
oddechowego).
- Przed ponownym przeprowadzeniem testu należy odczekać 3 minuty.
- 20 minut przed użyciem alkomatu nie należy palić. Dym papierosowy może uszkodzić
sensor urządzenia.
Funkcja auto-wyłączania
1. Wynik pomiaru będzie się wyświetlał na ekranie przez kilka sekund po czym alkomat
samoczynnie się wyłączy.
Wskaźnik niskiego stanu baterii
1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis LO należy wymienić baterie na nowe.
Wskaźnik wystąpienia błędu
1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis Err oznacza to błąd sensora i alkomat
automatycznie się wyłączy. Włącz go i spróbój ponownie przeprowadzić pomiar.
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5. Uwagi i środki ostrożności
•

•
•
•
•
•
•

NINIEJSZY ALKOMAT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE W CELU
ORIENTACYJNEGO ZMIERZENIA STĘŻENIA ALKOHOLU WE KRWI! Urządzenie
przeznaczone do użytku indywidualnego, nie może być stosowane do celów
lekarskich bądź diagnostycznych!
Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od
zanieczyszczeń miejscu.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Używać tylko oryginalnych alkalicznych baterii - używanie akumulatorków może
powodować błędny pomiar.
Chronić przed zrzuceniem, wstrząsami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
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